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Intrekkingsbesluit CA-IB-2015-1

Kenmerk

CA-IB-2015-1
0132237/0187484

Besluit tot intrekking van beleidsregels en nadere regel
1.

Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt enkele beleidsregels en een nadere regel in te trekken die verouderd zijn of
buiten gebruik zijn geraakt.
2.

Intrekking

2.1 Intrekking beleidsregels
De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende beleidsregels in te trekken:
CA-400

Beleidsregel Maatwerkregeling herallocatie ZZP invoering

CA-300-514

Beleidsregel - Aanvaardbare kosten Regionale Coördinatie Programma's
(RCP) en inkoop, opslag en distributie (IOD) van RIVM

CA-300-587

Beleidsregel - Loon- en materiële kosten, definities en
prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal
Beleidsregel - Tariefstructuur (2e/3e compartiment)

CA-300-601
CA-300-606

Beleidsregel - Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale
hielprikscreening

CA-300-607

Kosten vaccins

2.2 Intrekking nadere regel
De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende nadere regel in te trekken:
NR/CU-226

3.

Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg

Overgangsbepaling

3.1 Beleidsregel
De in artikel 2.1 genoemde beleidsregels blijven van toepassing op besluiten en
aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregels en die betrekking hebben op
de periode waarvoor die beleidsregels golden. Voor de beleidsregel Maatwerkregeling
herallocatie ZZP invoering geldt aanvullend dat die beleidsregel van toepassing blijft op
besluiten met rechtsgevolgen in de jaren 2015 en 2016.
3.2 Nadere regel
De in artikel 2.2 genoemde nadere regel blijft van toepassing op gedragingen (handelen en
nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn
aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

4.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING
De in artikel 2 genoemde beleidsregels en nadere regel hadden formeel nog geen einddatum.
De einddatum van deze beleidsregels en nadere regel is 1 januari 2015. Daarom worden deze
beleidsregels en de nadere regel nu per 1 januari 2015 ingetrokken.
Beleidsregels
CA-400: Vanwege volledige invoering van de ZZP-bekostiging is het niet meer nodig om beleid
vast te stellen voor individuele zorgaanbieders bij beoordeling van verzoeken tot het treffen
van een maatwerkregeling als werd bedoeld in de Beleidsregel herallocatietraject ZZPinvoering (CA-393).
CA-300-514, CA-300-606 en CA-300-607: Zie brief van VWS met kenmerk 364297-120174-PG
van 22 april 2014. Door de invoering van de Wet Langdurige zorg valt het
rijksvaccinatieprogramma niet onder de werkingssfeer van de Wlz. De NZa hoeft daarom geen
beleidsregels meer vast te stellen voor het rijksvaccinatieprogramma.
CA-300-587: Zorg omschreven in de Beleidsregel loon- en materiële kosten, definities en
prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal valt niet meer onder de reikwijdte van
de Wmg.
CA-300-601: Door de transitie van extramurale zorg uit de AWBZ richting de Wmo, Zvw of
Jeugdzorg bepaalt de NZa per 1 januari niet meer de maximumtarieven voor extramurale zorg.
Nadere regel
NR/CU-226: De regeling had betrekking op de transitieperiode van GRZ-zorg vanuit de AWBZ
naar de Zvw. Deze transitieperiode is voorbij en daarom is de nadere regeling overbodig.

